Para cada necessidade, uma solução.

Descrição
O V-REC Multi é composto pelo módulo que efetua as gravações e por
ferramentas adicionais para pesquisar gravações, monitorar ramais e efetuar
cópias de segurança de suas gravações.
O módulo de gravação do V-REC Multi pode ser instalado em um computador
da sua. A interface digital de gravação digitaliza o áudio e envia para o software
de gravação através da sua rede TCP/UDP. O sistema inicia e encerra uma
gravação de forma automática ao retirar o telefone do gancho, e ao recolocar
o telefone no gancho encerra a gravação.
As ferramentas adicionais (V-REC Player, V-REC Monitor e V-REC Burner)
também podem ser instaladas em um computador da rede.

Especificações Técnicas
Capacidade

Até 256 portas
RJ 11 fêmea

Conectividade

RJ 45 fêmea
DB25

Alimentação
Condições de operação

100 a 240 VAC
50/60 Hz
Temperatura: 0° a 40 °C
Umidade relativa do ar: 10% a 90% sem
condensação

Sistema operacional

Windows 7 ou superior

Dimensões (L x A x P)

27 cm x 4 cm x 14 cm

Requisitos do Servidor
Canais Bases Processador

Memória RAM

8

1

i3

4 GB

24

3

i3

8 GB

64

8

i5

8 GB

128

16

i5

16 GB

256

32

i7

16 GB

HD

Sistema Operacional

1 GB = 155 K
horas
1 GB = 155 K
horas
1 GB = 155 K
horas
1 GB = 155 K
horas
1 GB = 155 K
horas

Windows 7, 8, 10 ou
Server
Windows 7, 8, 10 ou
Server
Windows 7, 8, 10 ou
Server
Windows 7, 8, 10 ou
Server
Windows 7, 8, 10 ou
Server

Facilidades e Funcionalidades
Produto 100% nacional e totalmente em português.
Funciona ligado na linha telefônica ou em ramais analógicos de qualquer PABX.
Inicia e encerra a ligação de forma automática e também de forma manual por
ruído ou por integração.
Detecta o número do telefone através do bina para ligações iniciadas e recebidas.
Registra todas as ligações em banco de dados.
Permite efetuar anotações referentes a uma determinada ligação.
Funcionamento em rede.
Player integrado, permitindo filtrar, localizar e reproduzir rapidamente as
gravações.
Envia gravações por e-mail
Possui ferramenta de monitoria online para ouvir as ligações no momento da
gravação.
Possui ferramenta de backup das gravações em DVD.
Permite integração (troca de informações) com aplicativos comercias de
terceiros.

Para cada necessidade, uma solução.
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